
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a concursurilor de proiecte de 

management la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba 
Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” 

Alba,  precum şi a secretariatelor acestora 
 
 
Consiliul Judeţean Alba convocat în şedinţă „ordinară”, în luna octombrie 2020; 
Luând în dezbatere: 
- referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței 

comisiilor de evaluare a concursurilor de proiecte de management la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora; 

- adresa nr. 2008/1 octombrie 2020/F_RU_A a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” 
Braşov, înregistrată cu nr. 21880/2 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu 
privire la desemnarea doamnei Mihaela-Gabriela SOLOCEANU – manager – în Comisia de 
evaluare a concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

- adresa nr. SJANAB-1292-R/1 octombrie 2020 a Serviciului Județean Alba al Arhivelor 
Naționale, înregistrată cu nr. 21878/2 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, 
cu privirea la desemnarea doamnei Dana Alexandra ZECHERU în Comisia de evaluare a 
concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

- adresa nr. 2194/5 octombrie 2020 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” 
Cluj-Napoca, înregistrată cu nr. 22004/5 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean 
Alba, cu privire la desemnarea domnului Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba; 

- adresa nr. 2266/1 octombrie 2020 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-
Napoca, înregistrată cu nr. 21999 din 5 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba 
cu privire la desemnarea doamnei Diana Cătălina BARB – lect. univ. dr. – în Comisia de 
evaluare a concursului de proiecte de management la Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba; 

- adresa nr. 1254/5 octombrie 2020 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată 
cu nr. 22029/5 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privire la 
desemnarea domnului Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare a 
concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Comisia de 
evaluare a concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba şi Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Centrul de 
Cultură „Augustin Bena” Alba.  

Luând în considerare prevederile următoarelor contracte de management încheiate în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 
cultură, cu modificările și completările ulterioare: 

 Contractul de management nr. 23168/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, încheiat cu doamna BOGĂŢAN Ioana Silvia - manager la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia,  

 Contractul de management nr. 23163/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, încheiat cu domnul RUSTOIU Gabriel Tiberiu - manager la Muzeul Naţional al 
Unirii Alba Iulia,  

 Contractul de management nr. 7162/14.04.2017, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, încheiat cu domnul STÂNCEL Silvan Theodor - manager la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba,  



 Contractul de management nr. 20170/14.11.2016, , pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, încheiat cu domnul PAL Alexandru - manager la Centrul de Cultură „Augustin 
Bena” Alba,  

Având în vedere prevederile: 
- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 6 alin. 1 lit. b, art. 7 alin. 1 și alin. 2, art. 16 alin. 1 şi alin. 2, art. 17 alin. 1 din 

O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 1 alin. 1 și art. 3, art. 7 și art. 8 din Regulamentul-cadru de organizare şi 
desfăşurare a concursului de proiecte de management aprobat prin Ordinul ministrului 
culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al 
raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management. 
 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
adoptă următoarea 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. 1. Se înființează Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la 
Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba  
în calitate de reprezentant al autorității  

Mihaela-Gabriela SOLOCEANU - manager - Teatrul de Copii „Arlechino” Brașov 
în calitate de  specialist; 

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  
    Patrimoniu Cultural Național Alba 

în calitate de specialist. 
Art. 2.  Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de 

management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 
Anca POJAR   - consilier principal, Serviciul investiții, dezvoltare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură 
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete   
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane 
Art. 3. Se înființează Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la 

Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 
Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba 

în calitate de reprezentant al autorității; 
Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  
    Patrimoniu Cultural Național Alba 

în calitate de specialist; 
Dana Alexandra ZECHERU - șef serviciu, Serviciul Județean Alba al Arhivelor  
    Naționale 

în calitate de specialist 
Art. 4. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de 

management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 
Alina FRĂŢILĂ  - inspector superior, reprezentant compartiment de  
    specialitate - Serviciul investiții, dezvoltare patrimonială și  
    managementul unităților de cultură   
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete   
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane 
 



Art. 5. Se înființează Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență: 

Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba 
în calitate de reprezentant al autorității   

Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și  
    Patrimoniu Cultural Național Alba 

în calitate de  specialist 
conf. univ. dr. Valentin ȘERDAN-ORGA - director general - Biblioteca Centrală  
    Universitară „Lucian - Blaga” Cluj - Napoca 

în calitate de  specialist. 
Art. 6. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de 

management la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,  în următoarea componență: 
Aurora Petronela LUCA - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare  
    patrimonială și managementul unităților de cultură   
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete 
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane 
Art. 7. Se înființează Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la 

Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba Iulia, în următoarea componență: 
Dan Mihai POPESCU - administrator public al Județului Alba 

în calitate de reprezentant al autorității; 
Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba 
în calitate de  specialist 

lect. univ. dr. Diana Cătălina BARB  - lect. univ. dr. – Academia de Muzică „ Gheorghe  
    Dima” Cluj-Napoca 

în calitate de specialist. 
Art. 8. Se înființează secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de 

management la Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba, în următoarea componență: 
Pompilia Luminiţa CAŢAROS  - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane. 
Art. 9. Președintele Consiliului Județean Alba, prin intermediul Biroului resurse umane 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba, va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 10. Prin intermediul secretarului general al Județului Alba prezenta hotărâre se 
publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba şi pe pagina de internet www.cjalba.ro, se 
înaintează și se comunică: Prefectului Judeţului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, 
persoanelor nominalizate, Administratorului public al Judeţului Alba, Direcţiei juridică şi 
administrație publică, Serviciului investiții, dezvoltare patrimonială și managementul unităților 
de cultură şi Biroului resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Alba. 
 

    Avizat pentru legalitate 
   PREŞEDINTE,      SECRETAR GEGERAL, 
   Ion DUMITREL     Vasile BUMNU 
 
 
 
 
 
 
 
 
Înregistrat cu nr. 217 
Alba Iulia,  5 octombrie  2020 



 
Prezentul proiect de hotărâre: 
 a fost inițiat în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 2 şi art. 182 alin. 4 coroborat cu 
art. 136 alin. 2-4, art. 136 alin. 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 a fost avizat de legalitate în conformitate cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 va fi transmis în vederea întocmirii raportului de specialitate, în conformitate cu prevederile 
art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Serviciului investiții, 
dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de cultură din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba .  
 va fi transmis în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 182 alin. 4 coroborat 
cu art. 125 alin. 1 lit. a și lit. b, art. 136 alin. 3 lit. b şi art. 136 alin. 4-6 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, către 
următoarea comisie de specialitate: 

 Comisiei de specialitate nr. 3  Administrație publică locală, juridică și ordine publică  
 Comisiei de specialitate nr. 4  Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport;   



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 22048/5 octombrie 2020 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a concursurilor de 

proiecte de management la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național  
al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură 

„Augustin Bena” Alba,  precum și a secretariatelor acestora 
 
 

I. Expunere de motive 
Proiectul de act administrativ inițiat vizează aprobarea a comisiilor de evaluare a 

concursurilor de proiecte de management a proiectelor de management la: Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora. 

Potrivit prevederilor: 
- Contractul de management nr. 23168/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-

31.12.2020, cu doamna BOGĂŢAN Ioana Silvia - manager la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia,  

- Contractul de management nr. 23163/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul RUSTOIU Gabriel Tiberiu - manager la Muzeul Naţional al 
Unirii Alba Iulia,  

- Contractul de management nr. 7162/14.04.2017, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul STÂNCEL Silvan Theodor - manager la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba,  

- Contractul de management nr. 20170/14.11.2016, , pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul PAL Alexandru - manager la Centrul de Cultură „Augustin 
Bena” Alba,  

Conform prevederilor art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările 
ulterioare, „Autoritatea are obligaţia să demareze procedurile prevăzute la alin. (1), cu 120 de 
zile calendaristice înainte de data încetării contractului de management.” 

Potrivit art.6, alin. (1), lit. b) din același act normativ, prevede desemnarea componenţei 
comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor.  

Potrivit art. 16 alin. (1) din același act normativ: „Pentru desfăşurarea concursului de 
proiecte de management, la nivelul autorităţii se înfiinţează comisii de concurs, în funcţie de 
specificul instituţiei” și alin. (2) „Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin ordin 
sau dispoziţie, după caz, şi este compusă din reprezentanţi ai autorităţii, în proporţie de o 
treime, şi din specialişti în domeniul de activitate al instituţiei, în proporţie de două treimi.” 

Conform art.17 alin. (1) al aceluiași normativ, se constituie „Secretariatul comisiei de 
concurs este format din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, dacă acesta 
există, de la compartimentul juridic, compartimentul economic şi de la compartimentul resurse 
umane, din cadrul aparatului de lucru al autorităţii.” 

Potrivit art. 1 alin. (1) și art. 3, privind organizarea și funcționarea comisiei de concurs, 
dar și art.7 și art.8, privind componența secretariatul comisiei de concurs și atribuțiile acestuia 
din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 
management aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-
cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului-cadru al contractului de management. 

În activitatea sa comisiile de evaluare sunt sprijinite de secretariate Secretariatele 
comisiei de concurs sunt formate din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, 



de la compartimentul juridic, compartimentul economic şi de la compartimentul resurse umane, 
din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii. 

 
II. Descrierea situației actuale  
Potrivit prevederilor O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 

cultură, cu modificările și completările ulterioare, în vederea încredinţării managementului 
instituţiilor publice de cultură au fost încheiate : 

- Contractul de management nr. 23168/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu doamna BOGĂŢAN Ioana Silvia - manager la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia,  

- Contractul de management nr. 23163/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul RUSTOIU Gabriel Tiberiu - manager la Muzeul Naţional al 
Unirii Alba Iulia,  

- Contractul de management nr. 7162/14.04.2017, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul STÂNCEL Silvan Theodor - manager la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba,  

- Contractul de management nr. 20170/14.11.2016, , pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul PAL Alexandru - manager la Centrul de Cultură „Augustin 
Bena” Alba,  

Pentru constituirea comisiilor de evaluare a concursurilor de proiecte de management, s-a 
solicitat desemnarea de specialişti în domeniul de activitate al fiecărei instituţii de cultură, 
următoarelor instituţii: Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional 
Alba, Teatrul pentru copii „Arlechino” Braşov, Serviciul Județean Alba al Arhivelor Naționale, 
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca şi Academia de Muzică 
„Gheorghe Dima” Cluj-Napoca. 

Propunerile privind nominalizarea membrilor comisiilor de evaluare a concursului de 
proiecte de management la: Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii 
Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” 
Alba s-au făcut avându-se în vedere specificul activității fiecărei instituții publice de cultură. 

 
III. Reglementări anterioare 
Nu este cazul 
 

 IV. Baza legală 
art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  
- art. 38 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 5 și art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a 
Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-
cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a 
modelului-cadru al contractului de management. 

 
 V. Compatibilitatea cu legislaţia comunitară şi hotărârile Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 
 Nu este cazul 
 
 VI. Avize necesare 

Nu este cazul 
 
VII. Impactul socio-economic şi asupra mediului 
Nu este cazul 
 
VIII. Impactul financiar asupra bugetului judeţului 
Nu este cazul 
 



IX. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare 
Nu este cazul 
 
X. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului 
Nu este cazul  
 
XI. Activităţi de în formare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
Nu este cazul 
 
XII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 

funcţionale preconizate 
Nu este cazul 
 

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, în vederea 
supunerii lui spre dezbatere şi aprobare, în proxima şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Alba. 

La redactarea prezentului Referat de aprobare au fost avute în vedere prevederile O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare şi ale Legii nr. 
24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Având în vedere cele expuse, în temeiul art. 182 alin. 2 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia proiectele de hotărâri pot 
fi propuse de consilieri judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii 
consiliului judeţean sau de cetăţeni, în condiţiile legii, iniţiez proiectul de hotărâre înregistrat cu 
nr. 217 din 5 octombrie 2020. 

PREŞEDINTE, 
ION DUMITREL 



ROMÂNIA               APROB, 
JUDEŢUL ALBA                   PREŞEDINTE 
CONSILIUL JUDEŢEAN                  Ion DUMITREL 
SECRETAR GENERAL          
Nr. 22049/5 octombrie 2020 

Către, 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și  

managementul unităților de cultură  
Doamnei Cornelia FĂGĂDAR - şef serviciu 

 
Având în vedere prevederile art. 182 alin. 4 coroborat cu art. 136 alin. 3 lit. a şi art. 136 

alin. 4-5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, vă transmit ataşat prezentei adrese în vederea analizării şi întocmirii raportului de 
specialitate,  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea componenței comisiilor de evaluare a concursurilor de proiecte de 

management, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba 
Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” 

Alba,  precum şi a secretariatelor acestora 
 

 Raportul de specialitate va fi redactat şi comunicat secretarului general al Judeţului Alba 
până în data de 5 octombrie 2020, pentru a putea fi înscris pe ordinea de zi a şedinţei „ordinară” 
estimată a avea loc în data de 12 octombrie 2020. 

 Proiectul de hotărâre a fost înregistrat cu nr. 217 din 5 octombrie 2020 şi are ataşate 
următoarele documente: 

- - referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea componenței 
comisiilor de evaluare a concursurilor de proiecte de management la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, precum și a secretariatelor acestora; 

- adresa nr. 2008/1 octombrie 2020/F_RU_A a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” 
Braşov, înregistrată cu nr. 21880/2 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu 
privire la desemnarea doamnei Mihaela-Gabriela SOLOCEANU – manager – în Comisia de 
evaluare a concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

- adresa nr. SJANAB-1292-R/1 octombrie 2020 a Serviciului Județean Alba al Arhivelor 
Naționale, înregistrată cu nr. 21878/2 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, 
cu privirea la desemnarea doamnei Dana Alexandra ZECHERU în Comisia de evaluare a 
concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

- adresa nr. 2194/5 octombrie 2020 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” 
Cluj-Napoca, înregistrată cu nr. 22004/5 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean 
Alba, cu privire la desemnarea domnului Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba; 

- adresa nr. 2266/1 octombrie 2020 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-
Napoca, înregistrată cu nr. 21999 din 5 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba 
cu privire la desemnarea doamnei Diana Cătălina BARB – lect. univ. dr. – în Comisia de 
evaluare a concursului de proiecte de management la Centrul de Cultură „Augustin Bena”  Alba; 

- adresa nr. 1254/5 octombrie 2020 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată 
cu nr. 22029/5 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privire la 
desemnarea domnului Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare a 
concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Comisia de 
evaluare a concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba şi Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Centrul de 
Cultură „Augustin Bena” Alba.  

Cu deosebită consideraţiune, 
 

SECRETAR GENERAL, 
Vasile BUMBU 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Serviciul investiții, dezvoltare, promovare patrimonială și managementul unităților de 
cultură 
Nr. … din … 2020 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea comisiilor de evaluare a concursurilor de proiecte de management la: 

Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, 

precum şi a secretariatelor acestora 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1), lit. a) și lit. d) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ,,consiliul județean are 
„atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 
autonome de interes judeţean”, precum și ,,atribuţii privind gestionarea serviciilor publice de 
interes judeţean ,,. De asemenea art. 173, alin. (5), lit. d), din actul normativ invocat mai sus 
prevede că, în exercitarea atribuțiilor sale, consiliul județean „asigură, potrivit competenţelor 
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 
privind cultura”. 

Având în vedere prevederile: 
- Contractul de management nr. 23168/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-

31.12.2020, cu doamna BOGĂŢAN Ioana Silvia - manager la Teatrul de Păpuși 
„Prichindel” Alba Iulia,  

- Contractul de management nr. 23163/28.12.2016, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul RUSTOIU Gabriel Tiberiu - manager la Muzeul Naţional al 
Unirii Alba Iulia,  

- Contractul de management nr. 7162/14.04.2017, pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul STÂNCEL Silvan Theodor - manager la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba,  

- Contractul de management nr. 20170/14.11.2016, , pentru perioada de 01.01.2017-
31.12.2020, cu domnul PAL Alexandru - manager la Centrul de Cultură „Augustin 
Bena” Alba,  

- art. 173 alin. 1 lit. a și lit. d, art. 173 alin. 5 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 43 alin.1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 
cultură, cu modificările și completările ulterioare; managerul are dreptul de a prezenta un nou 
proiect de management, în conformitate cu cerinţele caietului de obiective întocmit de autoritate. 

- art.16 alin.1 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 
cultură, cu modificările și completările ulterioare, „Pentru desfășurarea concursului de proiecte 
de management, la nivelul autorității se înființează comisii de concurs, în funcție de specificul 
instituției.” 

- art.16 alin.2 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de 
cultură, cu modificările și completările ulterioare, „Comisia de concurs este desemnată de 
autoritate prin ordin sau dispoziție, după caz, și este compusă din reprezentanți ai autorității, în 
proporție de o treime, și din specialiști în domeniul de activitate al instituției, în proporție de 
două treimi.” 

- art. 1 alin. (1) și art. 3, privind organizarea și funcționarea comisiei de concurs, dar și 
art.7 și art.8, privind componența secretariatul comisiei de concurs și atribuțiile acestuia din 
Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management 
aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-



cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului 
de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al 
contractului de management. 
 În temeiul art. 182 alin. 1 şi alin. 3, art. 196 alin. 1 lit. a și art. 243 alin. 1 lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
adoptă următoarea 

Având în vedere specificul instituțiilor de cultură, s-au solicitat prin adrese destinate unor 
instituții de specialitate desemnarea de specialiști care să fie membri în comisiile de evaluare a 
concursurilor de proiecte de management:  

Prin adresa nr. 2008/01.10.2020/F_RU_A a Teatrului Pentru Copii „Arlechino” Braşov, 
înregistrată sub nr. 21.880 din 02 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu 
privirea la desemnarea doamnei Mihaela-Gabriela SOLOCEANU – manager – în Comisia de 
evaluare concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia; 

Prin adresa nr. SJANAV-1292-R/02.10.2020 a Serviciului Județean Alba al Arhivelor 
Naționale, înregistrată sub nr. 21.878 din 02 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean 
Alba, cu privirea la desemnarea doamnei Dana Alexandra ZECHERU în Comisia de evaluare 
concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; 

Prin adresa nr. 2194/05.10.2020 a Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” Cluj-
Napoca, înregistrată sub nr. 22.004 din 05 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean 
Alba, cu privirea la desemnarea domnului Valentin ȘERDAN-ORGA – director general – în 
Comisia de evaluare concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba; 

Prin adresa nr. 2266/05.10.2020 a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, 
înregistrată sub nr. 21.999 din 05 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba cu 
privirea la desemnarea doamnei Diana Cătălina BARB – lect. univ. dr. – în Comisia de evaluare 
concursului de proiecte de management la Centrul de cultură „Augustin Bena”  Alba; 

Prin adresa nr. 1254/05.10.2020 a Direcţiei Judeţene Pentru Cultură Alba, înregistrată 
sub nr. 22.029 din 05 octombrie 2020 la registratura Consiliului Județean Alba, cu privirea la 
desemnarea domnului Matei DRÎMBĂREAN – director executiv – în Comisia de evaluare 
concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, Comisia de 
evaluare concursului de proiecte de management la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, 
Comisia de evaluare concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba şi Comisia de evaluare concursului de proiecte de management la Centrul de cultură 
„Augustin Bena”  Alba.  

Potrivit prevederilor legale, comisiile de evaluare a concursurilor de proiecte de 
managementul ale instituţiilor de cultură sunt sprijinite de un secretariat. Conform art. 10 din 
Regulamentul-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, coroborat cu art. 
17 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 
publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, „secretariatul comisiei de concurs 
este format din câte un reprezentant de la compartimentul de specialitate, dacă acesta există, de 
la compartimentul juridic, compartimentul economic şi de la compartimentul resurse umane, din 
cadrul aparatului de lucru al autorităţii”. 

Se propune înființarea următoarelor comisii și secretariatele acestora: 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Teatrul de Păpuşi 

„Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 
Dan Mihai POPESCU - administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate 

de reprezentant al autorității  
Mihaela SOLOCEANU - manager - Teatrul de Copii „Arlechino” Brașov, în calitate 

de  specialist; 
Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist. 
Secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management la Teatrul 

de Păpuşi „Prichindel” Alba Iulia, în următoarea componenţă: 
Anca POJAR   - consilier principal, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane. 



Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Muzeul Național al 
Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Dan Mihai POPESCU       - administrator public - Consiliul Județean Alba, în 
calitate de reprezentant al autorității; 

Matei DRÎMBĂREAN        - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură 
și Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de specialist; 

Dana Alexandra ZECHERU – șef serviciu – Serviciul Județean Alba al Arhivelor 
Naționale, în calitate de specialist 

Secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management, la Muzeul 
Național al Unirii Alba Iulia, în următoarea componenţă: 

Alina FRĂŢILĂ  - inspector superior, reprezentant compartiment de 
specialitate – Serviciul investiții, dezvoltare patrimonială și managementul unităților de cultură;   

Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou, Biroul resurse umane. 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Biblioteca Județeană 

„Lucian Blaga” Alba, în următoarea componență: 
Dan Mihai POPESCU - administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate 

de reprezentant al autorității;   
Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 
conf. univ. dr. Valentin ȘERDAN-ORGA - director general - Biblioteca Centrală 

Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, în calitate de  specialist. 
Secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management la 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba,  în următoarea componență: 
Aurora Petronela LUCA - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 
Marian Florin AITAI           - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete; 
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane. 
Comisia de evaluare a concursului de proiecte de management la Centrul de cultură 

„Augustin Bena”  Alba Iulia, în următoarea componență: 
Dan Mihai POPESCU - administrator public - Consiliul Județean Alba, în calitate 

de reprezentant al autorității; 
Matei DRÎMBĂREAN - director executiv - Direcția Județeană pentru Cultură și 

Patrimoniu Cultural Național Alba, în calitate de  specialist; 
lect. univ. dr. Diana BARB   - lect. univ. drd. – Academia de Muzică „ Gheorghe Dima” 

Cluj-Napoca, în calitate de specialist. 
Secretariatul Comisiei de evaluare a concursului de proiecte de management la Centrul 

de cultură „Augustin Bena”  Alba, în următoarea componență: 
Pompilia Luminiţa CAŢAROS - consilier superior, Serviciul investiții, dezvoltare 

patrimonială și managementul unităților de cultură;   
Liliana NEGRUŢ  - director executiv, Direcţia juridică şi administrație publică; 
Marian Florin AITAI - director executiv, Direcţia dezvoltare şi bugete;   
Horațiu Zaharia SUCIU - șef birou Biroul resurse umane. 
Având în vedere considerentele și textele legale la care am făcut trimitere în prezentul 

raport de specialitate, considerăm că este oportună înființarea comisiilor de evaluare a 
concursului de proiecte de management la instituțiile publice de cultură mai sus menționate și 
propunem aprobarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea comisiilor de evaluare a 
concursului de proiecte de management la: Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, Muzeul 
Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba şi Centrul de Cultură 
„Augustin Bena” Alba, precum şi a secretariatelor acestora, înregistrat cu nr. … din … 2020. 
 
 
Administrator public,   Șef serviciu,    Întocmit, 
Dan Mihai POPESCU  Cornelia FĂGĂDAR Pompilia Luminița CAȚAROS 


